LI SA SOOLA
OM A M AITSE
JÄRGI

WWW.SANTAMARIAWORLD.COM

ROHKEM
MAITSEID, VÄHEM
PAKENDEID
Värvikoodid maitseaine
kategooria järgi.
Puhtad
Maitseainesegud
Ürdid
Tšillid
Piprad
Küpsetus

Mugavam

Lihtne
hoiustada
Aken kiire
ülevaate jaoks

Toidu valmistamisel tuleb olla
kunstnik, kes kombineerib erinevaid
maitseid. Tuleb julgeda kokku
segada uusi ja klassikalisi maitseid,
mõeldes samal ajal keskkonna
peale. Meie Santa Marias teame, et
see on tasakaalustamise kunst. Me
ei otsi seega mitte ainult ideaalseid
maitsekombinatsioone ning parimaid maitseaineid, vaid proovime
välja töötada ka keskkonnasõbralikke ja funktsionaalseid pakendeid.
Seni kasutusel olnud pakendite
asemel kasutab Santa Maria nüüd
1-liitriseid kartongpakendeid, mida
me kutsume Taste Pack’iks. Pakenditel on erinevate tootekategooriate jaoks värvikoodid, mis aitavad
soovitud toodet kiiresti leida (näiteks roheline - ürdid, kollane – maitseained). Uuel pakendil on ka aken,
et tarbija näeks toodet. Ja rääkides pakendi sisust – meie toodete
retseptid on läbinud
uuenduskuuri.
Taste pakend on toodetud ümbertöödeldud toormaterjalist ning
omab FSC sertifikaati.

FSC
sertifikaadiga
pakend

Teeme kõike, et teil oleks veelgi
kergem saavutada ideaalne kombinatsioon parema maitse ja jätkusuutlikuma maailma vahel!
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Kõik, mida me teeme, peab olema maitsekas. Maitsestamine on meile väga südamelähedane teema, aga sama oluline on võtta vastutus oma toodete ja tegevuse eest
maailmas, kus me elame.
Siin on näited valdkondadest, millega me tegeleme.
KESKKONNAKAITSE
Me pöörame Santa Marias tähelepanu
tervele väärtusahelale, alates oma tarnijate põldudest ja lõpetades tarbijate
köökidega. Tahame vähendada oma
toodete ja tegevuse keskkonnamõju
pikaajaliselt ja järjepidevalt. Meie
eesmärk on vähendada oma ettevõttes CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside
heitkogust aastaks 2020 poole võrra.
KVALITEET JA TOOTEOHUTUS
Kvaliteet on märksõna, mis iseloomustab kogu meie tegevust. Kvaliteet ja
tooteohutus vajavad pikaajalist tööd
nii ajas kui ka ruumis. Santa Maria
tegevus hõlmab kogu maailma. Seega

on meie jaoks täiesti loomulik alustada
juba põllult.
USALDUSVÄÄRNE OSTUAHEL
Oleme seadnud suured ootused
tooteohutusele ja kvaliteedile, aga ka
sotsiaalsele ja keskkonnaalasele vastutusele. Veendumaks, et meie toodete
koostisosad on vastutustundlikult toodetud, suhtleme tihedalt oma tarnijatega. Valime oma tarnijad ja toorained
võimalikult vara ning teeme seda ise.
Ainult nii saame jõuda oma eesmärgini pakkuda alati esmaklassilisi tooteid.
Kontrollime oma tooraineid ja tooteid
pidevalt, et need oleksid kogu aeg
ühtlaselt kõrgel tasemel.
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SOOLAVABa

SO RTIM ENT

Piprasegu

Hakklihamaitseaine

Broilerimaitseaine

Kalamaitseaine

Sidrunipipar

Tootekood: 101348
Kaal: 530 g
EAN: 7311311013485

Tootekood: 101345
Kaal: 490 g
EAN: 7311311013454

Tootekood: 101344
Kaal: 445 g
EAN: 7311311013447

Tootekood: 101341
Kaal: 320 g
EAN: 7311311013416

Tootekood: 101339
Kaal: 530 g
EAN: 7311311013393

Koostis: must
pipar (36%),
punane paprika,
SINEPISEEMNED,
koriander, sibul,
Cayenne`i pipar
(3%), JUURSELLER,
vürts.

Koostis: sibul (63%),
küüslauk, ürdid
(petersell, aedharakputk, basiilik),
punane paprika, must
pipar (2%), Cayenne`i
pipar.

Koostis: paprika,
koriander, sibul,
kurkum, põldlambalääts, küüslauk,
suhkur, apteegitill,
Cayenne`i pipar,
vürtsköömen,
must pipar,
sidrunimahla pulber,
paprikaekstrakt,
paakumisvastane
aine (ränidioksiid).

Koostis: till (31%),
koriander (31%),
SINEPISEEMNED,
must pipar, hape
(sidrunhape), sibul
(2,9%), suhkur,
sidrunimahla pulber,
paakumisvastane
aine (ränidioksiid).

Koostis: must
pipar (56%), hape
(sidrunhape), sibul,
suhkur, sidrunimahla
pulber (0,8%).

NIPP!
köögiviljasalatitele,
ahju-ja
pajaroogadele
vürtsikuse lisamiseks.
Sobib hästi lihakui grilltoitude
maitsestamiseks.

NIPP! Maitseainesegu
milles on rikkalikult
tunda ürte. Sobib hästi
hakklihatoitude, köögiviljade kui kastmete ja
salatite maitsestamiseks.

NIPP! Tasakaalus
segu, mis sobib nii
linnu, kui sealihaga
ning samuti taimetoitude ja hautiste
maitsestamiseks.

Kalkuni kintsuliha
sinepiga
600 g
1 sl
2 sl
2 sl

kalkuni kintsuliha
Dijon sinepit
Santa Maria Vahemere ürdisegu
toasooja võid
soola,
värskelt jahvatatud musta Tellicherry pipart

Määri kalkuni kintsuliha sinepiga ja aseta ahjuvormi.
Puista kalkunitükid üle maitseaineseguga ning aseta
peale võitükikesed. Küpseta ahjus 200 C kraadi juures
umbes 20-35 minutit kuni liha on pehme.
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NIPP! Ilma soolata
maitseainesegu
mis annab
kalatoitudele ja
kastmetele rikkaliku
tilli maitse. Sobib
hästi köögiviljade
maitsestamiseks. 1520g 1kg liha kohta.

NIPP! Sidrunipipar
annab salatikastmetele ja kalaroogadele värske
maitse, eriti praetud
kalale.

M AITSEAINESEGUD IL M
A SOOL ATA
A NNAVAD VO IM ALUSE L
ISADA SOOL A O M A
M AITSE JÄRG I!

Karri Organic

Chef De Provence

Karri madras

Prantsuse ürdisegu

Ürdiaiasegu

Tootekood 101232
Kaal: 370 g
EAN: 7311311012327

Tootekood 101281
Kaal: 340 g
EAN: 7311311012815

Tootekood 101282
Kaal: 435 g
EAN: 7311311012822

Tootekood 101283
Kaal: 180 g
EAN: 7311311012839

Tootekood 101286
Kaal: 420 g
EAN: 7311311012860

Koostis: kurkum*
(45%), koriander*
(20%), apteegitill*,
must pipar*,
SINEPISEEMNED*,
vürtsköömen*.
*Sertifitseeritud
orgaaniliselt
kasvatatud.

Koostis: punane ja
roheline paprika,
ürdid (28% petersell, majoraan,
basiilik, estragon,
tüümian, pune), sibul,
SINEPISEEMNED,
JUURSELLER, must
pipar, roseepipar,
küüslauk.

Koostis: koriander
(34%), kurkum (31%),
põld-lambalääts,
Cayenne`i pipar,
vürtsköömen,
apteegitill, must
pipar.

Koostis: rosmariin,
petersell, majoraan,
pune, tüümian,
basiilik, aedpiparrohi, estragon.

Koostis: sibul
(42%), ürdid (25%)
(petersell, rosmariin,
pune, basiilik,
majoraan, tüümian,
aed-piparrohi),
must pipar,
SINEPISEEMNED,
punane paprika (6%),
koriander.

Röstitud köögiviljad
500g
500g
500g
250g
100 g

punast paprika
suvikõrvitsat
porgandit
punast sibulat
naerist
Santa Maria soolavaba hakklihamaitseainet
või
sool, pipar

Puhasta ja tükelda köögiviljad suurteks kuubikuteks. Aseta
vormi ja lisa ülejäänud koostisosad ja sega läbi. Küpseta
ahjus 220 kraadi juures ca 12 minutit. Soovi
korral lisa paar veskikeerdu soola ja Tellicherry
musta pipart.

Viie pipra segu

Pitsamaitseaine

Vahemere ürdisegu

Herbes De Provence

Jahimehesegu

Tootekood 101299
Kaal: 410 g
EAN: 7311311012990

Tootekood 101293
Kaal: 105 g
EAN: 7311311012938

Tootekood 101289
Kaal: 340 g
EAN: 7311311012891

Tootekood 101303
Kaal: 205 g
EAN: 7311311013034

Tootekood 101305
Kaal: 480 g
EAN: 7311311013058

Koostis: valge pipar,
must pipar, roheline
pipar, roseepipar,
vürts.

Koostis: pune,
basiilik, majoraan.

Koostis: punane
paprika (25%),
ürdid (25%)(basiilik,
pune, aed-piparrohi,
tüümian), koriander,
küüslauk, sibul, vürts.

Koostis: rosmariin,
aed-piparrohi, pune,
tüümian.

Koostis: punane
ja roheline
paprika (43%),
SINEPISEEMNED,
sibul (15%), must
pipar, köömned.
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kala frititud
köögiviljadega
700 g kartuleid pulkadeks lõigatuna
250 g porgandeid pulkadeks lõigatuna
250 g pastinaaki pulkadeks lõigatuna
Santa Maria soolavaba hakkliha maitseainet
0,5 dl rapsiõli
Aseta juurviljatükid õlitatud nõudesse,
maitsesta hakkliha maitseaineseguga ja küpseta ahjus 200 °C
juures umbes 25 minutit.
800 g
250 g
50 g
20 g

valget kalafileed
maisijahu
Santa Maria arroruutu
Santa Maria soolavaba kalamaitseainet tilliga

Hõõru kalafileesid maitseaine ja paneeringuga nii, et need
oleksid mõlemalt poolt kaetud. Küpseta ahjus 175 °C juures
umbes 8–10 minutit, kuni paneering on muutunud kuldselt
pruuniks. Serveeri külma Ranch-kastmega ja lisa maitse
järgi soola.

kana-nuudlivokk
600 g
4 dl
4 dl
50 g
150g
800 g

Koolimenuu
checklist:
soodne
trendikas
tervislik
lihtne valmistada
maitsev
isuäratav
5 päevaks sobiv
värske toit iga päev

Santa Maria Aasia munanuudleid
Santa Maria kookoskreemi
vett
Santa Maria soolavaba sidrunipipart
Santa Maria magusa tšilli kastet
kanafileed

Hoia nuudleid külmas vees umbes tund aega. Seejärel kalla vesi
ära, kuid jäta väike kogus põhja. Lisa nuudlitele maitseainesegu,
kookoskreem ja vesi. Seejärel pane nuudlid kaussi ning lisa köögiviljad
ja kana. Vala juurde umbes 1,5dl vedelikku ning küpseta ahjus 185 °C
juures 20 minutit. Kümne minuti möödudes sega, et säiliks mahlasus.
NIPP!
Kuidas oleks asendada kana köögiviljadega ja soe munanuudlisalat
teriyaki kastmega?

Opilased armastavad suppi
See on toitev, täidab kohtu ning sellel on hea hinna ja kvaliteedi suhe. Aga neile ei meeldi alati vaid kanasupp.
Nad tahavad just neid samu põnevaid maitseid, mida nad saavad teistest toitudest.
Supp on suurepärane võimalus hooajaliste ja kohalike toiduainete pakkumiseks. Hooajalised koostisosad on soodsad ning samas
kõrge toiteväärtusega. Lisades lihtsatele komponentidele põnevaid maitseid on tulemus uus, kuid samas tuttav ja tahetud.
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JÄLGI MEID INSTAGRAMIS:
santamariafoodie

M AITSE

ON
M EIE

KIRG

Maitse peab olema elamus ja meie juures on maitsestamine määrav!
Seepärast käimegi maailmas ringi, et leida inspiratsiooni ja põnevaid
ideid. Koju kaasa toome ainult parimad maitse- ja toorained.
Nendest arendame hiljem omakorda välja tooted, mida teie saaksite
oma tegevuses kasutada ja mis pakuksid uusi kõditavaid maitseelamusi.
Oleme alustanud tööd selleks, et jõuda oma 2020. aasta eesmärgini:
vähendada toodete soola- ja suhkrusisaldust ning jätta välja kõik ebavajalikud lisaained. Samuti pöörame rohkem tähelepanu keskkonnahoidlikele ja taaskasutatavatele pakkematerjalidele ning sellele, et
vähendada toidu raiskamist oma väärtusahelas.

Kaja Tammsalu
F.O.O.D.I.E.
+372 510 1348
Kaja.Tammsalu@paulig.com

Reet Nurm
F.O.O.D.I.E.
+372 517 7635
Reet.Nurm@paulig.com

Kristjan Palu
F.O.O.D.I.E
+372 518 9301
Kristjan.Palu@paulig.com

Santa Maria AS
Tammsaare tee 118D, 12918 Tallinn
Tel: +372 665 2000 | E-post: info@santamaria.ee
SANTAMARIAWORLD.COM

